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Градоначелник града Београда 19. децембра 2016. године, на основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и
103/15) и члана 52. став 1. тачка 4а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16
– одлука УС), а у вези са чланом 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Оснива се Буџетски фонд за енергетску ефикасност Града Београда (у даљем тексту: Фонд), као евиденциони рачун у
оквиру главне књиге Консолидованог рачуна трезора Града Београда, у оквиру раздела Секретаријата за енергетику Градске управа Града Београда.
2. Фонд се оснива ради евидентирања средстава намењених финансирању послова ефикасног коришћења енергије и
примене обновљивих извора енергије у граду Београду.
3. Фонд се оснива на неодређено време, почев од 1. јануара 2017. године.
4. Средства Фонда обезбеђују се из:
– буџета Града Београда за текућу годину,
– других средстава у складу са законом.
5. Средства Фонда користе се у складу са програмом коришћења средстава Фонда за текућу годину, који доноси градоначелник града Београда.
6. Програмом коришћења средстава Фонда за текућу годину из тачке 5. овог решења, планирају се средства за финансирање:
– имплементације економско исплативих и енергетски ефикасних мера на зградама које су у јавној својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења;
– унапређења система даљинског грејања, система даљинског хлађења, јавног осветљења и других услуга предвиђених
законом;
– примене техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у секторима производње, преноса, дистрибуције и
потрошње енергије;
– подстицање развоја система енергетског менаџмента за субјекте који нису обвезници тог система;
– промовисања и спровођења енергетских прегледа објеката, производних процеса и услуга;
– изградње система за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије ако су испуњени захтеви у погледу
енергетске ефикасности постројења, прописани у складу са законом којим се уређује област енергетике, а инвеститор
топлотну и електричну енергију користи искључиво за сопствене потребе;
– подстицања развоја енергетских услуга на тржишту града Београда;
– подстицања употребе обновљивих извора енергије за производњу електричне и топлотне енергије за сопствене потребе;
– других намена, у складу са законом.
7. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше се до нивоа средстава одобрених Фонду.
8. Фондом управља Секретаријат за енергетику у складу са законом и одлуком о буџету Града Београда за текућу годину.
9. Комисија Фонда коју решењем формира градоначелник града Београда одлучује о одабиру објеката који су у јавној
својини Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења а у складу са правилником о
условима за расподелу и коришћење средстава фонда који доноси Градско веће Града Београда.
10. Стручне и административно-техничке послове за Фонд обавља Секретаријат за енергетику.
11. О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за енергетику и Секретаријат за финансије.
12. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-8710/16-Г, 19. децембра 2016. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина Градске општине Савски венац на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода који припадају граду односно градским општинама у 2016. години и члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је

ОД Л У КУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски
венац за 2016. годину (у даљем тексту: одлука) утврђује се у
износу од 558.343.948 динара.
Обим средстава за наменску и општу потрошњу буџета
Градске општине Савски венац за 2016. годину према одлуци о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2016. години
утврђују се у укупном износу од 415.083.275 динара и исказани су у ставу jедан овог члана.
Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 69.583.255 динара и средства за општу потрошњу у износу од 345.500.020 динaрa исказани су у ставу
јадан овог члана.
У овом ставу исказана су и средства осталих извора у
укупном износу 143.260.673 динара.
Члан 2.
Укупни приходи и примања се у 2016. години увећавају
за наменска средства трансферисана из буџета града и републике, средстава остварених по основу донација и прихода који нису планирани основном одлуком, а у целости
припадају градској општини.
Члан 3.
У буџетску резерву издваја се 3.900.000 динара. Oд овог
износа 3.800.000 се односи на текућу, а 100.000 на сталну
буџетску резерву.
Члан 4.
Укупан износ који се распоређује за финансирање индиректних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни
простор Савски венац”, ДКЦ „Мајдан” и Фонд „Исидора
Секулић” исказани су у посебном делу буџета.
Члан 5.
Буџет Градске општине Савски венац састоји се од:
ОПИС
1
РАЧУН ПРИХОДА И
ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА
I УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА БУЏЕТА
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В)
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА –
Извор 01 (A+Б)
A. ПРИХОДИ ЗА
ОПШТУ ПОТРОШЊУ

Економска
класификација

Средства
буџета
(извор 01)

2

3

(3+7+8+9)

Средства
буџета
(остали
извори)
4

Укупна
средства

415.083.275 143.260.673

558.343.948

7

415.083.275

22.417.278

437.500.553

7

415.083.275

14.848.365

429.931.640

7

345.500.020

14.848.365

360.348.385

1
1. Порез на доходак
– Порез на зараде
– Порез на приходе од
самосталних делатности
2. Порез на имовину
– Порез на имовину
– Апсолутна права
3. Порез на добра и услуге
– Локалне таксе
3. Приходи од имовине
– Камате (извор 01)
4. Приходи од продаје
добара и услуга
Приход од продаје добара
и услуга од стране трж орг
– Приходи од општинских административних
такси (извор 01)
– Приходи општинских
органа управе (извор 01)
5. Новчане казне и одузета имовинска корист
– Приходи од новчаних
казни (извор 01)
– Приходи од мандатних
казни (извор 01)
7. Мешовити и неодређени приходи
– Остали приходи у
корист нивоа општине
– Остали приходи у корист нивоа општине ДКЦ
МАЈДАН (извор 04)
Б. ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ
– Закуп пословног
простора
B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ЗА ПОТРОШЊУ
1. Донације и трансфери
– Текући трансфери од
Града (извор 07)
– Капитални трансфери
од Републике (извор 07)
ПРИМАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (извор 12)
-Отплата стамбених
кредита
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНАпроцена (извор 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕпроцена (извор 15)
II УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ БУЏЕТА
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и
услуга
1.3. Отплата камата и
пратећи трошкови задуживања
1.4. Донације, дотације и
трансфери
1.5. Социјална заштита
из буџета
1.6. Остали расходи
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ УМАЊЕНА
ЗА ИЗНОС ДАТИХ
КРЕДИТА
1. Примања по основу
отплате кредита

2
711
711110

3
229.698.360
225.033.360

4
229.698.360
225.033.360

711120

4.665.000

4.665.000

713
713
713
714
714
741
741100

79.530.344
73.793.992
5.736.352
4.191.316
4.191.316
4.500.000
4.500.000

79.530.344
73.793.992
5.736.352
4.191.316
4.191.316
4.500.000
4.500.000

742

24.910.000

24.910.000

742151

19.900.000

19.900.000

742251

5.000.000

5.000.000

742351

10.000

10.000

743

170.000

170.000

743351

20.000

20.000

743353

150.000

150.000

745

2.500.000

745151

2.500.000

745151

14.848.365

17.348.365
2.500.000

14.848.365

14.848.365

7

69.583.255

69.583.255

742152

69.583.255

69.583.255

(73+742+77)

7.568.913

7.568.913

73

7.568.913

7.568.913

733

2.450.000

2.450.000

733

5.118.913

5.118.913

120.843.395

120.843.395

92

4.775.792

4.775.792

321

115.869.818

115.869.818

(8+9+3)

321

197.785

197.785

(4+5+6)

415.083.275 143.260.673

558.343.948

4
41

390.011.495 110.577.748
207.015.771
350.000

500.589.243
207.365.771

42

104.726.214

189.289.688

44

200.000

46

24.275.923

84.563.474

200.000
921.000

25.196.923

47

1.287.020

7.201.000

8.488.020

48+49

52.506.567

17.542.274

70.048.841

5

25.071.780

32.682.925

57.754.705

4.775.792

4.775.792

6

92
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1
2. Износ датих кредита
IV. РАЗЛИКА (1-2)
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
Примарни дефицит –
суфицит
Укупни фискални
резултат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2
62
92-62

3

4
4.775.792

4.775.792

7-(4+5)

-120.843.395

(7+8-7411)
-(4+5-44)

-125.143.395

1
VI ПРОМЕНА СТАЊА
НА РАЧУНУ V+IV
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V
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2

3

4
-116.067.603
120.843.395

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у
износу 120.843.395 динара обезбеђена су из пренетих средстава из ранијих година и примања по основу отплате кредита.

Члан 6.
Планирани капитални издаци за 2016 и наредне године дати су у следећем прегледу:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Ек.клас.

Члан 7.
Укупни приходи и примања буџета планирају се у следећим износима:
План прихода извор 01

План 2016.

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке

229.698.360

711111 Порез на зараде

225.033.360

711121 Порез на прих. од сам. дел. који се пл. према ост. н.п

665.000

711122 Пор.на прих. од сам. дел. који се пл. према пауш. од. н.

2.000.000

711123 Пор на пх од сам делат. који се пл. пр. ств. ост. прих.

2.000.000

711147 Порез на земљиште

0

711181 Сам према зар. запосл. по осн. пенз. на тер. мз и општ.

0
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ОПИС

Средства буџета

411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

5.286.000

414

Социјална давања запосленима

9.567.682

415

Накнада трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

159.485.135
28.396.129

720.865
3.909.960
189.289.688
34.377.675
2.485.660
75.430.299
5.245.845
63.760.615

713 Порез на имовину

79.530.344

713121 Порез на имов.(осим на земљ, акције и уд.) од физ. л

38.057.040

426

Материјал

713122 Порез на имов.(осим на земљ, акције и уд.) од пр. л

35.736.952

44

Пратећи трошкови задуживања

444

Пратећи трошкови задуживања

200.000

0

46

Донације дотације и трансфери

25.196.923

713423 Порез на прен. апсол. права на пол. мот. воз. и пло. обј

5.736.352

463

Трансфери осталим нивоима власти

714 Локалне комуналне таксе

4.191.316

465

Дотације Републици по закону

0

47

Социјално осигурање и социјална заштита

8.488.020

500.000

472

Накнаде за социјалну заштиту

8.488.020

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности
713422 Порез на прен. апсол. права на акц. и др. харт. од вред

714112 Порез на додату вредност
714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714513 Ком.такса за држ. мот. друм. и прикљ. воз. осим пољ.

7.989.594
200.000

2.769.623
22.427.300

2.500.000

48

Остали расходи

714571 Комунална такса за држ кућних и егзотичних животиња

500.000

481

Дотације невладиним организацијама

4.212.628

714574 Комунална такса за држање и коришћење плов.

500.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

47.650.612

714575 Ком.такса за држ. и кор. чамаца и спл. на води, осим
чамаца

191.316

483

Новчане казне и пенали

14.285.601

49

Средства резерве

3.900.000

499

Средства резерве

3.900.000

716 Други порези
716111 Ком. такса за истицање фирме на посл. простору
741 Приходи од имовине
741151 Прих од кам на сред КРТ укључ. у депоз. банака

0

66.148.841

4.500.000

49911

Стална резерва

100.000

0

49912

Текућа резерва

3.800.000

5

Издаци за нефинансијску имовину

4.500.000

51

Основна средства

57.754.705

0

511

Зграде и грађевински објекти

37.326.734

741532 Ком. таксе за кор. прост. за парк. друм. мот. и прикл. во

0

512

Машине и опрема

19.547.971

741535 Ком. такса за заузеће јавне површине грађев. Матер

0

515

Нематеријална имовина

741152 Прих. од кам. на сред. КРТ укључ. у депоз. бан. по
Уговору
741531 Ком. такса за коришћ. прост. на јавним пов. или испр. п

742 Приходи од продаје добара и услуга

94.493.255

742151 Приходи од прод. доб. и усл. од стране трж.орг.

19.900.000

742152 Прих. од дав. у закуп, односно на кор. непок. у др. својини

69.583.255

742251 Општинске административне таксе
742351 Приходи које својом дел остварују органи општина
743 Новчане казне и одузета имовинска корист
743351 Прих. од нов. казни за прек. које изриче општина
743353 Прих. од манд. казни у корист нивоа општ

170.000

2.500.000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина

2.500.000

Укупно

Члан 9.
Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функција

733154 Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике
у корист нивоа општина
733157 Текући транс градова у корист нивоа општина
745151 Остали приходи у корист нивоа општина
921651 Прим од отп. кред. датих дом. у зем. у кор. нив. оп

Функционална класификација

Средства
буџета

0

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту

3.070.000

415.083.275

090

Социјална заштита некласификованом на другом месту

3.596.000

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

130

Опште услуге

2.450.000

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти

14.848.365

330

Судови

Остали извори ( 04 + 07 + 13 + 15 )
733152 Други текући транс од Реп корист нивоа општина

558.343.948

20.000
150.000

745 Мешовити и неодређени приходи
772114 Мем.ставке за реф.расхода буџета опш из пр. године

880.000

Укупни расходи:

5.000.000
10.000

57.754.705

4.571.000
547.913

62.192.729
128.923.679
200.000
12.685.274

4.775.792

410

Општи економски и комерцијални послови

Пренета средства

116.067.603

473

Туризам

897.771

Укупно

143.260.673

490

Економски послови некласификовани на другом месту

387.020

560

Заштита животне средине некласификована на другом
месту

620

Развој заједнице

810

Услуге рекреације и спорта

820

Услуге културе

912

Основно образовање

Члан 8.
Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени су у следећим износима:
Ек.клас.
4
41

ОПИС
Текући расходи
Расходи за запослене

Средства буџета
500.589.243
207.365.771

УКУПНО

207.272.574

445.765
72.663.806
2.849.985
42.715.345
20.444.000
558.343.948
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Укупан обим средстава буџета Градске општине Савски венац за 2016. годину у износу од 558.343.9486 динара распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима финансирања.
Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

1
0602
0602-0001

01

Позиција одлуке о буџету

Средства из осталих извора

Укупна средства

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

0,00

0,00

Локална самоуправа

0,00

0,00

0,00

3.410.690,00

0,00

3.410.690,00

0,00

0,00

0,00

3.484.439,00

0,00

3.484.439,00

612.650,00

0,00

612.650,00

Функ локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални
пос.и спољни послови

110

План извор 01

0,00

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

582.000,00

0,00

582.000,00

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

500.000,00

0,00

500.000,00

499

Средства резерве

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

Извори финансирања за функцију 110
01

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

Укупно за функцију 110

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

Укупно за програм 0602

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

14.679.089,00

0,00

14.679.089,00

Укупно за раздео 1

14.679.089,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

Извори финансирања за програм 0602
01

Извори финансирања за раздео 1
01
2
0401
0401-1002

15
110
423
15

15

15
0602
0602-0001

01

14.679.089,00

0,00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК

0,00

0,00

0,00

Заштита животне средине

0,00

0,00

0,00

Пројекат МИЛД

0,00

197.785,00

197.785,00

Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални
пос.и спољни послови

0,00

0,00

0,00
197.785,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0,00

197.785,00

Извори финансирања за функцију 110

0,00

0,00

0,00

Неутрошена средства донације из претходних година

0,00

197.785,00

197.785,00

Укупно за функцију 110

0,00

197.785,00

197.785,00

Извори финансирања за пројекат 0401-1002

0,00

0,00

0,00

Неутрошена средства донације из претходних година

0,00

197.785,00

197.785,00

Укупно за пројекат 0401-1002

0,00

197.785,00

197.785,00

Извори финансирања за програм 0401

0,00

0,00

0,00

Неутрошена средства донације из претходних година

0,00

197.785,00

197.785,00

Укупно за програм 0401

0,00

197.785,00

197.785,00

Локална самоуправа

0,00

0,00

0,00

22.061.207,00

0,00

22.061.207,00

0,00

0,00

0,00

Функ локалне самоуправе и градских општина
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални
пос.и спољни послови

110
411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

25.120.839,00

0,00

25.120.839,00

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

4.249.250,00

0,00

4.249.250,00

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

260.000,00

0,00

260.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

390.000,00

0,00

390.000,00
3.232.800,00

465
01

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

3.232.800,00

0,00

Извори финансирања за функцију 110

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

Укупно за функцију 110

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

Извори финансирања за програм 0602
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Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
01

Позиција одлуке о буџету

15

0401
0401-0003

01

Укупна средства

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

0,00

0,00

0,00

33.252.889,00

0,00

33.252.889,00

Приходи из буџета
Неутрошена средства донације из претходних година

0,00

197.785,00

197.785,00

33.252.889,00

197.785,00

33.450.674,00

OПШТИНСКА УПРАВА

0,00

0,00

0,00

Заштита животне средине

0,00

0,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

0,00

0,00

Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине-некласификована на другом
месту

560

Средства из осталих извора

Укупно за програм 0602

Укупно за раздео 2
3

План извор 01

Приходи из буџета
Извори финансирања за раздео 2

01
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421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

16.500,00

0,00

16.500,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

42.672,00

0,00

42.672,00

426

МАТЕРИЈАЛ

10.000,00

0,00

10.000,00

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

300.000,00

0,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 560
01

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

369.172,00

0,00

369.172,00

Укупно за функцију 560

369.172,00

0,00

369.172,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

369.172,00

0,00

369.172,00

Укупно за програмску активност 0401-0003

369.172,00

0,00

369.172,00

26.500,00

0,00

26.500,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност 0401-0003
01
0401-0004

01

Зашт природ вред и унапр подручја са природ свој
Заштита животне средине-некласификована на другом
месту

560
421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

10.000,00

0,00

10.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

63.800,00

0,00

63.800,00

426

МАТЕРИЈАЛ

2.793,00

0,00

2.793,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

76.593,00

0,00

76.593,00

Укупно за функцију 560

76.593,00

0,00

76.593,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

76.593,00

0,00

76.593,00

Укупно за програмску активност 0401-0004

76.593,00

0,00

76.593,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

445.765,00

0,00

445.765,00

Укупно за програм 0401

445.765,00

Извори финансирања за функцију 560
01

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004
01

Извори финансирања за програм 0401
01

445.765,00

0,00

Комунална делатност

0,00

0,00

0,00

Остале комуналне услуге

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

Укупно за функцију 130

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

Укупно за програмску активност 0601-0014

0,00

11.308.503,00

11.308.503,00

13

Пројекат Наша кућа

0,00

13.808.503,00

13.808.503,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за функцију 130

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0601-1001

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Укупно за пројекат 0601-1001

0,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за програм 0601

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

13.808.503,00

13.808.503,00

Укупно за програм 0601

0,00

13.808.503,00

13.808.503,00

Локална самоуправа

0,00

0,00

0,00

1.963.725,00

0,00

1.963.725,00

0601
0601-0014

13
130
425
13

0601-1001
130
425

13

13

13
0602
0602-0001

01
090
472

Функ локалне самоуправе и градских општина
Социјална заштита некласификована на другом месту

0,00

0,00

0,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 090
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Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
01

Позиција одлуке о буџету

483

Средства из осталих извора

Укупна средства

Приходи из буџета

400.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

13.312.966,00

14.062.966,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Извори финансирања за функцију 110
01

План извор 01

Укупно за функцију 090
Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални
пос.и спољни послови

110
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Приходи из буџета

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

3.275.792,00

3.275.792,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

10.037.174,00

10.037.174,00
14.062.966,00

750.000,00

13.312.966,00

Опште услуге

Укупно за функцију 110

0,00

0,00

0,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0,00

1.242.726,00

1.242.726,00

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

0,00

5.045.845,00

5.045.845,00

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

6.000.000,00

18.084.974,00

24.084.974,00

426

МАТЕРИЈАЛ

6.818.632,00

2.280,00

6.820.912,00

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

0,00

3.939.308,00

3.939.308,00

511

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

6.000.000,00

10.188.728,00

16.188.728,00

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.170.324,00

6.133.147,00

9.303.471,00

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

0,00

880.000,00

880.000,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

21.988.956,00

0,00

21.988.956,00

130

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

42.017.008,00

42.017.008,00

21.988.956,00

45.517.008,00

67.505.964,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

200.000,00

0,00

200.000,00

Укупно за функцију 180

Укупно за функцију 130
Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти

180
444

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Извори финансирања за функцију 180
01

200.000,00

0,00

200.000,00

Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада

0,00

0,00

0,00

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

100.071.280,00

0,00

100.071.280,00

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

18.085.355,00

0,00

18.085.355,00

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

8.367.182,00

0,00

8.367.182,00

416

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

3.909.960,00

0,00

3.909.960,00

22.728.615,00

2.000.000,00

24.728.615,00

1.618.000,00

497.660,00

2.115.660,00

21.114.506,00

2.500.000,00

23.614.506,00

50.000,00

0,00

50.000,00

14.719.500,00

0,00

14.719.500,00

410

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
Извори финансирања за функцију 410

0,00

209.179,00

0,00

6.401.337,00

0,00

0,00

0,00

202.274.914,00

0,00

202.274.914,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

280.000,00

280.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

4.717.660,00

4.717.660,00

202.274.914,00

4.997.660,00

207.272.574,00

0,00

0,00

0,00

225.613.870,00

0,00

225.613.870,00

Укупно за функцију 410
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

2.280.000,00

2.280.000,00

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

4.775.792,00

4.775.792,00

13
0602-0007

209.179,00
6.401.337,00

01
490

0,00

56.771.842,00

56.771.842,00

Укупно за програмску активност 0602-0001

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

225.613.870,00

63.827.634,00

289.441.504,00

Канцеларија за младе

193.462.930,00

0,00

193.462.930,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

87.020,00

0,00

87.020,00

0,00

0,00

0,00

387.020,00

0,00

387.020,00

Економски послови некласификовани на другом месту
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 490
01

Приходи из буџета

21. децембар 2016.

Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Позиција одлуке о буџету

Укупно за функцију 490
810
423
07

0,00
0,00

0,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0,00

547.913,00

547.913,00

Извори финансирања за функцију 810

0,00

0,00

0,00

0,00

547.913,00

547.913,00

Укупно за функцију 810

0,00

547.913,00

547.913,00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007

0,00

0,00

0,00

387.020,00

0,00

387.020,00

Трансфери од других нивоа власти

0,00

547.913,00

547.913,00

387.020,00

547.913,00

934.933,00

Реконструкција „Сењачки биоскоп”

0,00

44.174.897,00

44.174.897,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

1.500.000,00

6.400.000,00

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за пројекат 0602-1001

0602-1002

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
130

„Старит хаб” у Савској улици

233.778.890,00

0,00

233.778.890,00

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

Укупно за функцију 130

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

0,00

0,00

0,00

4.900.000,00

0,00

4.900.000,00

Установа спорта „Савски венац”

Укупно за пројекат 0602-1002
Опште услуге
ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Извори финансирања за функцију 130

4.900.000,00
234.428.890,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

Укупно за функцију 130

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

500.000,00

0,00

500.000,00

Укупно за пројекат 0602-1003

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

236.300.890,00

0,00

236.300.890,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

2.827.913,00

2.827.913,00

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

4.775.792,00

4.775.792,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602

0901
13
070
472

0,00

58.271.842,00

58.271.842,00

236.300.890,00

65.875.547,00

302.176.437,00

Социјална и дечја заштита

0,00

0,00

0,00

Социјална помоћ

0,00

163.000,00

163.000,00

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

0,00

0,00

0,00

500.000,00

2.570.000,00

3.070.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

940.000,00

940.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.630.000,00

1.630.000,00
3.070.000,00

Укупно за функцију 070
090
472
13

472

0,00
0,00

500.000,00

Извори финансирања за програм 0602

130

4.900.000,00
234.428.890,00

Приходи из буџета
Извори финансирања за пројекат 0602-1003

0901-0001

4.900.000,00
1.500.000,00

01

01

0,00

0,00

6.400.000,00

Приходи из буџета

01

0,00
1.500.000,00

01

511

0,00
4.900.000,00

1.500.000,00

Извори финансирања за пројекат 0602-1002

130

1.500.000,00
6.400.000,00

0,00

Извори финансирања за функцију 130

0602-1003

1.500.000,00
1.500.000,00

4.900.000,00

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
01

0,00
4.900.000,00

Укупно за пројекат 0602-1001
Опште услуге
511

387.020,00

Трансфери од других нивоа власти

07

511

Укупна средства

0,00

Приходи из буџета

13

Средства из осталих извора

387.020,00

01

130

План извор 01

Услуге рекреације и спорта

Укупно за програмску активност 0602-0007
0602-1001

Број 122 – 9

500.000,00

2.570.000,00

Социјална заштита некласификована на другом месту

0,00

0,00

0,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 090

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

Укупно за функцију 090

0,00

1.000.000,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

0,00

3.631.000,00

3.631.000,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Број 122 – 10

Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
07

Позиција одлуке о буџету

0,00

3.631.000,00

3.631.000,00

0,00

3.631.000,00

3.631.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

4.571.000,00

4.571.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

2.630.000,00

2.630.000,00

Подршка социо-хуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 090
01

01
01
090

0,00

0,00

1.696.000,00

0,00

1.696.000,00
0,00

0,00

1.696.000,00

Укупно за функцију 090

1.696.000,00

0,00

1.696.000,00

0,00

0,00

0,00

1.696.000,00

0,00

1.696.000,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0901-0003

1.696.000,00

0,00

1.696.000,00

Активности црвеног крста

2.196.000,00

0,00

2.196.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

500.000,00

0,00

500.000,00

Укупно за функцију 090

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

500.000,00

0,00

500.000,00

Укупно за програмску активност 0901-0005

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

2.696.000,00

0,00

2.696.000,00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005

Извори финансирања за програм 0901
01

1.696.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 090

01

7.701.000,00

0,00

0,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
01

7.201.000,00

1.696.000,00

Социјална заштита некласификована на другом месту
481

500.000,00
1.696.000,00

Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

4.571.000,00

4.571.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

2.630.000,00

2.630.000,00

2.696.000,00

7.201.000,00

9.897.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Укупно за програм 0901
1201

Развој културе
01
820

Функционисанје локалних установа културе
Услуге културе

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Извори финансирања за функцију 820
01

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

100.000,00

0,00

100.000,00

Укупно за функцију 820

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001
01

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1201-0001

100.000,00

0,00

100.000,00

01

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

900.000,00

0,00

900.000,00

820

Услуге културе
423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 820
01

01

1301
810

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

Укупно за функцију 820

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0002

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

Укупно за програм 1201

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

759.623,00

0,00

759.623,00

Развој спорта и омладине
01

0,00

1.300.000,00

Извори финансирања за програм 1201
01

0,00
1.300.000,00

Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002

1301-0002

0,00
500.000,00

Приходи из буџета

090

1201-0002

Укупна средства

Укупно за функцију 130

Укупно за програмску активност 0901-0001

1201-0001

Средства из осталих извора

01

01

0901-0005

План извор 01

Трансфери од других нивоа власти
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001

0901-0003

21. децембар 2016.

Подр предшк, шк и рекреат спорту и масов физ кул

0,00

0,00

0,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Услуге рекреације и спорта

635.000,00

0,00

635.000,00

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

759.623,00

0,00

759.623,00

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

907.449,00

0,00

907.449,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

2.302.072,00

0,00

2.302.072,00

Укупно за функцију 810

2.302.072,00

0,00

2.302.072,00

0,00

0,00

0,00

2.302.072,00

0,00

2.302.072,00

Извори финансирања за функцију 810
01

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002
01

Приходи из буџета

21. децембар 2016.

Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Позиција одлуке о буџету

Укупно за програмску активност 1301-0002
1301-0003

13
130
463
13

13

0,00

2.302.072,00

860.000,00

860.000,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

0,00

860.000,00

860.000,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

860.000,00

860.000,00

Укупно за функцију 130

0,00

860.000,00

860.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1301-0003

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

860.000,00

860.000,00

Укупно за програмску активност 1301-0003

0,00

860.000,00

860.000,00

Извори финансирања за програм 1301

0,00

0,00

0,00

2.302.072,00

0,00

2.302.072,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Развој туризма

473

Управљање развојем туризма
Туризам

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 473
01

1502-0002

01
473

2001-0001

13
130
425
13

13

13
2002
2002-1001

01
912

13
130
425

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 1502-0001

40.000,00

0,00

40.000,00

Туристичка промоција

74.000,00

0,00

74.000,00

0,00

0,00

0,00

88.100,00

0,00

88.100,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

88.100,00

0,00

88.100,00

Укупно за функцију 473

88.100,00

0,00

88.100,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

88.100,00

0,00

88.100,00

Укупно за програмску активност 1502-0002

88.100,00

0,00

88.100,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

128.100,00

0,00

128.100,00

Укупно за програм 1502

128.100,00

128.100,00

0,00

Предшколско васпитање

0,00

0,00

0,00

Функционисање предшколских установа

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Укупно за функцију 130

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Укупно за програмску активност 2001-0001

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Извори финансирања за програм 2001

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Укупно за програм 2001

0,00

3.414.848,00

3.414.848,00

Основно образовање

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

Пројекат исхрана и смештај деце

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

Укупно за функцију 912

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

Укупно за пројекат 2002-1001

Извори финансирања за пројекат 2002-1001

2002-1002

0,00

40.000,00

Извори финансирања за функцију 912

01

0,00
40.000,00

Укупно за функцију 473

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
01

128.100,00

0,00

Основно образовање
463

0,00

0,00

40.000,00

Извори финансирања за програм 1502

2001

0,00

0,00

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002

01

0,00
128.100,00

0,00

Извори финансирања за функцију 473

01

860.000,00
3.162.072,00

0,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

860.000,00
860.000,00

40.000,00

Туризам
423

0,00
2.302.072,00

Приходи из буџета
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001

01

Укупна средства

0,00

Приходи из буџета

01

Средства из осталих извора

2.302.072,00

01

1502

План извор 01

Одржавање спортске инфраструктуре

Укупно за програм 1301
1502-0001

Број 122 – 11

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

Пројекат текуће поправке школа

0,00

18.900.320,00

18.900.320,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

0,00

15.900.320,00

15.900.320,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Број 122 – 12

Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
13

13

Позиција одлуке о буџету

01
912

0,00

15.900.320,00

15.900.320,00

15.900.320,00

15.900.320,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1002

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

15.900.320,00

15.900.320,00

Пројекат превоз ученика

Извори финансирања за функцију 912

3.050.000,00

0,00

0,00

0,00

15.550.000,00

0,00

15.550.000,00

0,00

0,00

0,00

15.550.000,00

0,00

15.550.000,00

Укупно за функцију 912

15.550.000,00

0,00

15.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.550.000,00

15.550.000,00

Укупно за пројекат 2002-1003

15.550.000,00

0,00

15.550.000,00

01

Пројекат награде

17.244.000,00

0,00

17.244.000,00

Основно образовање
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Извори финансирања за функцију 912
01

0,00

0,00

0,00

594.000,00

0,00

594.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

594.000,00

0,00

594.000,00

Укупно за функцију 912

594.000,00

0,00

594.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

594.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1004
01

Приходи из буџета

594.000,00

Укупно за пројекат 2002-1004

594.000,00

0,00

594.000,00

13

Додела лап топва

0,00

27.903.364,00

27.903.364,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

0,00

9.003.044,00

9.003.044,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

9.003.044,00

9.003.044,00

Укупно за функцију 130

0,00

9.003.044,00

9.003.044,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1011

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

9.003.044,00

9.003.044,00

Укупно за пројекат 2002-1011

0,00

9.003.044,00

9.003.044,00

13

Безбедност саобраћајана путевима

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Основно образовање

0,00

0,00

0,00

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

0,00

100.000,00

100.000,00
3.100.000,00

130
512
13

912
422
423
13

13

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

0,00

3.100.000,00

Извори финансирања за функцију 912

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Укупно за функцију 912

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 2002-1015

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Укупно за пројекат 2002-1015

0,00

3.200.000,00

3.200.000,00

Извори финансирања за програм 2002

0,00

0,00

0,00

17.244.000,00

0,00

17.244.000,00

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 2002

2003
2003-0001

15.900.320,00

0,00

Приходи из буџета

423

2002-1015

15.900.320,00

01

912

2002-1011

0,00
3.050.000,00

Приходи из буџета
Извори финансирања за пројекат 2002-1003

2002-1004

Укупна средства

0,00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
01

Средства из осталих извора

Укупно за функцију 130

Основно образовање
423

План извор 01

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно за пројекат 2002-1002
2002-1003

21. децембар 2016.

13
130
425
13

13

13

0,00

28.103.364,00

28.103.364,00

17.244.000,00

28.103.364,00

45.347.364,00

Средње образовање

0,00

0,00

0,00

Функционисање средњих школа

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Опште услуге

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 130

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програмску активност 2003-0001

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за програм 2003

0,00

0,00

0,00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за програм 2003

0,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за

0,00

0,00

0,00

260.516.827,00

0,00

260.516.827,00

01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

7.398.913,00

7.398.913,00

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

4.775.792,00

4.775.792,00

21. децембар 2016.

Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
13

Позиција одлуке о буџету

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за Општинску управу
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ
ВЕНАЦ”

3.1
0602

Локална самоуправа

0602-0001

01
620

Функ локалне самоуправе и градских општина
Развој заједнице

Број 122 – 13

План извор 01

Средства из осталих извора

Укупна средства

0,00

110.088.557,00

110.088.557,00

260.516.827,00

122.263.262,00

382.780.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.682.198,00

0,00

16.682.198,00

0,00

0,00

0,00

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

16.682.198,00

0,00

16.682.198,00

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

2.983.693,00

0,00

2.983.693,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

30.500,00

0,00

30.500,00

415

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

545.905,00

0,00

545.905,00

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.091.905,00

0,00

1.091.905,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

5.788.117,00

0,00

5.788.117,00

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

1.597.047,00

974.620,00

2.571.667,00

426

МАТЕРИЈАЛ

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

511

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

512

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програмску активност 0602-0001
Извори финансирања за програм 0602

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за главу 3.1

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 3.1

3.2
1201
1201-0001

01
820

666.033,00

0,00

666.033,00

2.235.429,00

0,00

2.235.429,00

35.031.127,00

0,00

35.031.127,00

132.635,00

0,00

132.635,00

0,00

4.806.641,00

4.806.641,00

97.956,00

0,00

97.956,00

0,00

0,00

0,00

66.882.545,00

0,00

66.882.545,00

0,00

5.781.261,00

5.781.261,00

66.882.545,00

5.781.261,00

72.663.806,00

0,00

0,00

0,00

66.882.545,00

0,00

66.882.545,00

0,00

5.781.261,00

5.781.261,00

66.882.545,00

5.781.261,00

72.663.806,00

0,00

0,00

0,00

66.882.545,00

0,00

66.882.545,00

0,00

5.781.261,00

5.781.261,00

66.882.545,00

5.781.261,00

72.663.806,00

0,00

0,00

0,00

66.882.545,00

0,00

66.882.545,00

0,00

5.781.261,00

5.781.261,00

66.882.545,00

5.781.261,00

72.663.806,00
0,00

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН”

0,00

0,00

Развој културе

0,00

0,00

0,00

4.623.733,00

0,00

4.623.733,00

0,00

0,00

0,00

Функционисанје локалних установа културе
Услуге културе

411

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

4.750.000,00

150.000,00

4.900.000,00

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

764.675,00

50.000,00

814.675,00

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ

286.000,00

0,00

286.000,00

414

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

1.170.000,00

0,00

1.170.000,00

415

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

425
426

0,00

150.000,00

150.000,00

4.438.680,00

2.809.000,00

7.247.680,00

0,00

10.000,00

10.000,00

5.310.153,00

10.868.000,00

16.178.153,00

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

780.303,00

200.000,00

980.303,00

МАТЕРИЈАЛ

230.856,00

259.000,00

489.856,00

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

447.771,00

61.000,00

508.771,00

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

2.019.697,00

200.000,00

2.219.697,00

483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

0,00

90.000,00

90.000,00

511

ЗГРАДЕ И ГРАÐЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

4.360.000,00

171.365,00

4.531.365,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.143.500,00

0,00

1.143.500,00

0,00

0,00

0,00

25.701.635,00

0,00

25.701.635,00
14.848.365,00

512

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

14.848.365,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

170.000,00

170.000,00

25.701.635,00

15.018.365,00

40.720.000,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 820
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001
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Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања

Позиција одлуке о буџету

План извор 01

Средства из осталих извора

Укупна средства

01

Приходи из буџета

25.701.635,00

0,00

25.701.635,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

14.848.365,00

14.848.365,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

170.000,00

170.000,00

25.701.635,00

15.018.365,00

40.720.000,00

Укупно за програмску активност 1201-0001
Извори финансирања за програм 1201
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

25.701.635,00

0,00

25.701.635,00
14.848.365,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

14.848.365,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

170.000,00

170.000,00

25.701.635,00

15.018.365,00

40.720.000,00

Укупно за програм 1201
Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

25.701.635,00

0,00

25.701.635,00
14.848.365,00

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

14.848.365,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

170.000,00

170.000,00

25.701.635,00

15.018.365,00

40.720.000,00
0,00

Укупно за главу 3.2
3.3
1201
1201-0001
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01
820

ФОНД „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

0,00

0,00

Развој културе

0,00

0,00

0,00

220.947,00

0,00

220.947,00

Функционисанје локалних установа културе

0,00

0,00

0,00

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Услуге културе

2.975,00

0,00

2.975,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

235.227,00

0,00

235.227,00

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

300.000,00

0,00

300.000,00

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

57.143,00

0,00

57.143,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

595.345,00

0,00

595.345,00

Укупно за функцију 820

595.345,00

0,00

595.345,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

595.345,00

0,00

595.345,00

Укупно за програмску активност 1201-0001

595.345,00

0,00

595.345,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

595.345,00

0,00

595.345,00

Укупно за програм 1201

595.345,00

0,00

595.345,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

595.345,00

0,00

595.345,00

Укупно за главу 3.3

595.345,00

421

Извори финансирања за функцију 820
01

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001
01

Извори финансирања за програм 1201
01

Извори финансирања за главу 3.3
01

595.345,00

0,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГО САВСКИ ВЕНАЦ

0,00

0,00

0,00

Развој туризма

0,00

0,00

0,00

408.655,00

0,00

408.655,00

0,00

0,00

0,00

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

408.655,00

0,00

408.655,00

412

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

76.756,00

0,00

76.756,00

415

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

24.960,00

0,00

24.960,00

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

80.000,00

0,00

80.000,00

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

122.300,00

0,00

122.300,00

465

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

55.000,00

0,00

55.000,00

482

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

769.671,00

0,00

769.671,00

Укупно за функцију 473

769.671,00

0,00

769.671,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

769.671,00

0,00

769.671,00

Укупно за програмску активност 1502-0002

769.671,00

0,00

769.671,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

769.671,00

0,00

769.671,00

Укупно за програм 1502

769.671,00

0,00

769.671,00

0,00

0,00

0,00

Приходи из буџета

769.671,00

0,00

769.671,00

Укупно за главу 3.4

769.671,00

0,00

769.671,00

0,00

0,00

0,00

354.466.023,00

0,00

354.466.023,00
14.848.365,00

3.4
1502
1502-0002

01
473

Туристичка промоција
Туризам

411

Извори финансирања за функцију 473
01

Извори финансирања за програмску активност 1502-0002
01

Извори финансирања за програм 1502
01

Извори финансирања за главу 3.4
01

Извори финансирања за раздео 3
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

14.848.365,00

07

Трансфери од других нивоа власти

0,00

7.568.913,00

7.568.913,00

12

Примања од отпл дат кр и прод фин имовине

0,00

4.775.792,00

4.775.792,00
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Раздео

Програмска
Глава
активност
пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Функција

Економска
класификација

Извор
финансирања
13

Позиција одлуке о буџету

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за раздео 3

4
0602
0602-0004

01
330
411
412
423
424
465
01

01

01

01

01
04
07
12
13
15

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Локална самоуправа
Општинско јавно правобанилаштво
Судови
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
Приходи из буџета
Укупно за програмску активност 0602-0004
Извори финансирања за програм 0602
Приходи из буџета
Укупно за програм 0602
Извори финансирања за раздео 4
Приходи из буџета
Укупно за раздео 4
Извори финансирања укупно
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отпл дат кр и прод фин имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донације из претходних година
УКУПНО

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
Оквир за потрошњу Општине Савски венац утврђен чланом 1. ове одлуке увећава се за износ средстава који општина
оствари по основу донација и наменских трансфера. Ова средства ће се користити на основу акта председнице општине.
На основу акта председнице општине из става 1. овог
члана Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода.
Члан 12.
Износ од 69.583.255 динара који се односи на планирани
приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 1.
одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и Градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2016 години. Распоред
планираних примања из става један овог члана усваја Комисија за инвестиције Већа Градске општине Савски венац.
Члан 13.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 10. ове одлуке (посебан део буџета), врши се на основу годишњег финансијског плана који доноси начелница
општинске управе. Распоред прихода и примања врши се
по тромесечним квотама за извршење буџета. Тромесечне
квоте доноси председница општине и Веће Градске општине на предлог Одељења за финансије.
Члан 14.
Средства одобрена овом одлуком, и тромесечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне индиректних
буџетских корисника на основу финансијских планова.

Број 122 – 15

План извор 01

Средства из осталих извора

Укупна средства

0,00

115.869.818,00

115.869.818,00

354.466.023,00

143.062.888,00

497.528.911,00

0,00
0,00
8.271.700,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8.271.700,00
0,00

8.817.724,00

0,00

8.817.724,00

1.573.750,00
1.000.000,00
200.000,00
1.093.800,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
415.083.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.083.275,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.848.365,00
7.568.913,00
4.775.792,00
115.869.818,00
197.785,00
143.260.673,00

1.573.750,00
1.000.000,00
200.000,00
1.093.800,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
12.685.274,00
12.685.274,00
0,00
415.083.275,00
14.848.365,00
7.568.913,00
4.775.792,00
115.869.818,00
197.785,00
558.343.948,00

Члан 15.
Средства буџета преносиће се буџетским корисницима сразмерно оствареним приходима. Ако се у току године
примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 16.
Ако се у току године издаци повећају или примања
смање председница општине и Веће Градске општине, на
предлог одељења за финансије може привремено обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 дана.
Члан 17.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана законом којим се утрђује буџет Републике Србије.
Члан 18.
Појединачне исплате распоређене у посебном делу буџета на економској класификацији 481 – дотације невладиним
организацијама, економској класификацији 472 – накнаде за
социјалну заштиту из буџета, економској класификацији 416
– награде запосленима и остали посебни расходи, економској
класификацији 414 – социјална давања запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци за нефинансијску имовину вршиће се на основу посебних аката председнице општине.
Ради праћења наменског коришћења средстава са економске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину,
акт председнице општине о ангажовању средстава треба да
садржи и назнаку одговарајућих програмских средстава.
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Члан 19.
Накнада одборницима за присуство на седници
Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини
Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 31/11) и платама лица које бира, именује и поставља ГО Савски венац, која ће регулисати месечну исплату одборницима за присуство на седници према подацима
које достави надлежно одељење Управе ГО Савски венац.
Члан 20.
Исплата зарада запослених вршиће се према јединственим елементима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава
прописаних на нивоу републике.
Члан 21.
Уколико се у току године оствари вишак прихода изнад
класичног оквира буџета општине Савски венац, средства
ће се пренети у следећу годину и користити се за реализацију пренетих обавеза из претходне године или за програме
које усвоји председник општине, уз сагласност Већа Градске
општине и одобрења Скупштине општине Савски венац.
Члан 22.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. О употреби текуће буџетске резерве одлучује
председница општине посебним актом на предлог Одељења
за финансије у складу са Законом о буџетском систему.
Члан 23.
Налоге за пренос средстава и налоге за електронско
плаћање из средстава КРТ-а који припадају директним корисницима буџета, на основу ове одлуке, и тромесечних
квота потписује председница општине или лице које овласти председница општине.
Налоге за електронско плаћање средстава са подрачуна
КРТ-а који припадају индиректним корисницима буџета
на основу ове одлуке, и тромесечних квота потписује овлашћено лице индиректних корисника буџета Градске општине Савски венац.
Члан 24.
Одељење за финансије Градске општине Савски венац
обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање
два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, информише председнице општине и Веће Градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става један
овог члана председница општине и Веће Градске општине
усваја и доставља извештај
Скупштини општине у складу са Законом о буџетском
систему.
Члан 25.
Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев
Одељења за финансије доставе на увид документацију и
податке на основу којих се врши финансирање њихових
издатака. Одељење за финансије може остварити увид у
документацију и промет на рачунима преко којих се врши
финансирање издатака буџетских корисника.
Члан 26.
У складу са Законом о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15)
председница општине може у току године, на предлог
Одељења за финансије извршити преусмеравање апро-
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пријација одобрених на име одређених расхода за износ
који се умањује.
Члан 27.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће
ликвидности, буџет општине може привремено позајмити
средства са подрачуна за редовно пословање директних, односно индиректних корисника буџета општине, односно са
консолидованог рачуна трезора општине, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.
Члан 28.
Уколико у току реализације средстава предвиђених
овом одлуком дође до измена у прописима који дефинишу
стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, председница општине и Веће Градске општине
ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог
Одељења за финансије.
Члан 29.
Индиректни корисници буџетских средстава пренеће
на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31. децембра
2016 године средства која нису утрошена за финансирање
расхода и издатака у 2016 години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке
о буџету Општине Савски венац за 2016 годину, закључно
са 31. децембром 2016. године.
Члан 30.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018.
годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15),
и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС” бр. 104/09),
број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:
– 116 запослених на неодређено време у органиима и организације локалне власти
– 33 запослених на одређено време. Од тога 11 изабраних лица, 13 постављених и именована лица и девет запослених радника.
– пет запослених на неодређено време у установи културе и на одређено време један постављено лице.
– један запослени на одређено време као постављено
лице у туристичкој организацији.
У складу са Упуством Министарства финансија саставни део одлуке чине табела са бројем запослених и планираном масом средстава за плате запослених на економским
класификацијама 411 и 412 (Табела 1), табела са бројем запослених чије се плате исплаћују из буџета са осталих економских класификација ( Табела 2). У Табели 3 приказана
су планирана и исплаћена средства у 2015. години и планирана средства у 2016. години на економској класификацији
465, као и маса средстава и број запослених чија је плата
мања од 25.000 динара. Табела 4 представља преглед планираних и исплаћених средстава у 2015. години и планирана
средства у 2016. години на економској клсификацији 414, и
преглед броја запослених за које су исплаћена, односно планирана средства у складу са планом рационализације.
Табела 5 представља приказ планираних и исплаћених
средстава у 2015. години и планираних средстава у 2016. години на економској класификацији 416 као и пратећи број
запослених по овом основу. У овој табели се приказују планирана и исплаћена средства за јубиларне награде.
Табела 6 односи се на преглед броја запослених и средства
за плате у 2016. години по звањима и занимањима, а у којој
су унети коефицијенти, укупни додаци и број запослених.
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Члан 31.
IV. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Средства распоређена чланом 10. ове одлуке, опредељена су за извршавање циљева предвиђених следећим програмима,
програмским активностима и пројектима:
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Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се са даном усвајања на Скупштини Градске општине Савски венац.
Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-7.3/2016-I-01, 21. децембра 2016. године
Председник
Немања Берић, ср.

Скупштина Градске општине Савски венац на основу
члана 13. Закона о јавним службама (,,Службени гласник
РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), чланa 26.
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16,
30/16 – испр.) и члана 17. Статута Градске општине Савски
венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10,
35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела је

ОД Л У КУ
О ДРУГОЈ ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН” У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Установе културе
Дечји културни центар „Мајдан” у Београду („Службени
лист Града Београда”, број 66/15), члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању установе културе Дечји културни центар
„Мајдан” у Београду („Службени лист Града Београда”, број
27/05) због усклађивања са Законом о култури („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 13/2016, 30/2016 – испр.).”
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Оснивач установе је Градска општина Савски венац,
Београд, Кнеза Милоша 69 (у даљем тексту: оснивач). Дечји
културни центар „Мајдан”, Београд, Козјачка 3–5 уписан је
у регистар Трговинског суда у Београду на основу решења
XII.FI.15/06.”
Члан 3.
Члан 5. став 2. мења се и гласи:
„Делатност установе је обављање организационих, маркетиншких, административних, образовних, финансијских,
техничких и других послова неопходних за одржавање
манифестација у области културе, као и програмска припрема, продукција и презентација пројеката из области
културе, образовања различитих намена и организовање
гостовања пројеката из области културе.”
Члан 4.
У члану 5. став 3. после речи: „уметничке” додаје се реч:
„спортске” и гласи:
„Установа обавља деланост која се разврстава према јединственој класификацији делатности у области стваралачке, уметничке, спортске и забавне делатности.”
Члан 5.
Члан 6. став 2. мења се и гласи:
„У име оснивача управља Кућом краља Петра I, у свему
према одредбама важећег правилника о коришћењу Куће
краља Петра I.”
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Члан 6.
У члану 7. став 1. после алинеје треће додаје се нова алинеја и гласи:
„– доприноси очувању, истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и
уметничког наслеђа, као и домаћег културног и уметничког
савременог стваралаштва.”
Члан 7.
У члану 8. после алинеје четврте додају се две нове алинеје и гласе:
„– годишњи програмски извештај;
– годишњи и финансијски план.”
Члан 8.
У члану 12. после става 1 . додају се три нова става и гласе:
„Висину средстава за финансирање, односно суфинансирање програма установе утврђује оснивач, на основу
стратешког плана и предложеног годишњег програма рада
установе.
Предлог годишњег програма установе садржи посебно
исказана средства потребна за финансирање програмских
активности, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.
Установе културе подносе оснивачу предлог годишњег
програма рада најкасније до 20. јула текуће године, за наредну годину.”
Члан 9.
У члану 15. брише се став 3.
Члан 10.
У члану 15. брише се став 5.
Члан 11.
У члану 15. после става 2. додају се два нова става и гласе:
„Услови за избор кандидата за директора установе
утврђују се Законом о култури, којим је предвиђено да мора
имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.”
Члан 12.
У члану 16. после става 2. додају се два нова става и гласе:
„Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове
за избор кандидата за избор директора.”
Члан 13.
После члана 18. додају се два нова члана која гласе:
„Члан 18а
Установа поред директора, може имати једног или више
уметничких, односно програмских директора који руководе уметничким, односно стручним пословима и за њих су
одговорни. Уметнички, односно програмски директор бира
се на предлог директора установе, а поставља га Управни
одбор. Начин и услови за избор, као и поступак за разрешење уметничког, односно програмског директора, уређују
се Статутом установе у складу са законом.
Члан 18б
Уметнички, програмски или стручни послови у установама, могу се обављати и закључивањем ауторских, из-
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вођачких или других уговора, између директора установе и
самосталних уметника или других физичких лица.”
Члан 14.
У члану 19. после става 5. додају се два нова става и гласе:
„У случају спречености председника Управног одбора,
седницу Управног одбора може заказати и њој председавати најстарији члан Управног одбора.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад под условима и према мерилима утвђеним актом оснивача.”
Члан 15.
Члан 20. брише се.
Члан 16.
У члану 21. после алинеје десете додају се две нове алинеје и гласе:
„– закључује уговор о раду са директором на одређено
време до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које
је већ запослено у истој установи културе на неодређено
време, закључује анекс уговора о раду у складу са Законом
о раду;
– именује на предлог директора уредника програма за
Кућу краља Петра I;”
Члан 17.
После члана 21. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 21а
Дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Управног одбора
пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
Управног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног одбора установе.”
Члан 18.
Члан 23. мења се и гласи:
„У установи се образује Надзорни одбор:
– Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе;
– Надзорни одбор прегледа периодичне годишње извештаје и утврђује да ли су састављени у складу са законским прописима;
– Надзорни одбор утврђује да ли се пословне књиге и
друга документа установе воде уредно, у складу са прописима;
– Надзорни одбор прегледа и даје мишљење о извештајима који се подносе Управном одбору о пословању,
спровођењу пословне политике установе, о годишњим финансијским исказима и извештајима о пословању установе
која се подносе оснивачу, пре њиховог усвајања од стране
Управног одбора;
– Надзорни одбор о резултатима извршеног надзора,
у писаном облику, извештава Управни одбор и оснивача,
указујући на евентуалне пропусте Управног одбора, директора и других лица;
– Надзорни одбор подноси полугодишњи извештај о
свом раду оснивачу;
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– Надзорни одбор доноси пословник о раду Надзорног
одбора, којим се ближе уређује начин рада и одлучивања;
– Надзорни одбор врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима;
– Надзорни одбор има најмање три члана;
– чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач;
– председника Надзорног одбора именује оснивач из
реда чланова надзорног одбора.
У случају спречености председника надзорног одбора,
седницу надзорног одбора може заказати и њој преседавати
најстарији члан надзорног одбора.
Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад под условима и према мерилима утвђеним актом оснивача.”
Члан 19.
После члана 23. додаје се нови члан и гласи:
„Члан 23а
Дужност члана Надзорног одбора установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана Надзорног одбора и
пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
Надзорног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Надзорног одбора установе;
4) из других разлога утврђених законом или статутом.”
Члан 20.
Члан 27. мења се и гласи:
„Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.”
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Савски Венац
Број 06-1-7.2/2016-I-01, 21. децембра 2016. године
Председник
Немања Берић, ср.

Скупштинa Градске општине Савски венац на основу
члана 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13
и 66/16), усвојила је

А КЦИОНИ ПЛА Н
ГРА ДСКE ОПШТИНE С А В СКИ ВЕНА Ц
СТРАТЕГИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА
БЕОГРАДА 2017-2020. ГОДИНЕ
ПРОБЛЕМ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Саобраћајне незгоде и страдање у саобраћају представљају велики проблем савременог човека. Уколико Србија
не предузме успешне контрамере, сваки 140-ти грађанин
Србије ће погинути у саобраћају, сваки 30-ти ће бити тешко повређен, а сваки седми ће бити лакше повређен у саобраћајним незгодама.
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У Београду, главном граду Србије, проблем безбедности
саобраћаја посебно је изражен и наглашен, јер је познато да
око једне четвртине свих становника Србије живи у Београду.
Према званичним подацима у Београду свакодневно се
догађа у просеку око 45 саобраћајних незгода, али је важно
напоменути да се одређени број саобраћајних незгода са
материјалном штетом не евидентира од стране МУП-а, већ
се евидентирају путем Европског извештаја о саобраћајним
незгодама чиме не улази у ову статистику саобраћајних незгода. Сваке године, у просеку, у Београду у саобраћајним
незгодама, смртно страда преко 100 лица.
На подручју Градске општине Савски венац ситуација
по питању саобраћајних незгода и последица саобраћајних
незгода је алармантнија него ли на територији града Београда. О томе најбоље сведочи податак да је јавни ризик од
смртног страдања у саобраћајној незгоди, који у обзир узима број становника, у 2015. години 25% већи у односу на
јавни ризик на подручју града Београда. У периоду од 2011.
до 2015. године на подручју посматране општине живот је
изгубило 26 лица, док је повређено 2.092, од чега 281 тешко.
Проблем безбедност саобраћаја није проблем полиције,
нити је само проблем саобраћаја. Страдање у саобраћају је,
пре свега, јавни здравствени проблем, а затим социјални,
етички, хумани и економски проблем заједнице. Наиме, у саобраћају велики број људи гине и бива повређен, а неки од
њих остају трајни инвалиди. То значајно нарушава здравље
људи, разара породице, ствара социјалне и хумане проблеме.
Коначно, друштвено-економске трошкове саобраћајних незгода плаћа привреда, што омета економски развој заједнице.
Повећан број активности у саобраћају са једне стране,
ниска свест о безбедности саобраћаја, као и мали број активности у годинама иза нас на унапређењу безбедности
саобраћаја, са друге стране, створили су небезбедност саобраћаја и негативне последице саобраћаја (саобраћајне
незгоде, повређени и погинули у саобраћају, саобраћајне гужве, застоји, штете, губици и трошкови и др.).
Безбедност саобраћаја постала је један од важних свакодневних проблема становника општине Савски венац. Свакодневно страдање у саобраћају није прихватљиво у модерном добу на подручју Градске општине Савски венац.
1. Постојеће стање безбедности саобраћаја
1.1. Анализа институционалних капацитета
Постојање одговарајућих институција које имају капацитет и интегритет да планирају и спроводе важне мере
безбедности саобраћаја је основа управљања безбедношћу
саобраћаја, предуслов за усвајање квалитетне стратегије и
за њено успешно спровођење.
У Општини Савски венац формирана је и функционише
Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима Градске општине Савски венац. Поред тога,
институције битне за безбедност саобраћаја су: Одељење
саобраћајне полиције, предшколске установе, основне школе, средње школе, факултети Универзитета у Београду (Медицински, Економски, Стоматолошки, Учитељски и Ветеринарски), Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
града Београда, ауто-школе, станице техничких прегледа,
Дом здравља Савски венац, Клинички центар Србије, јединица ватрогасне службе, Црвени крст и други субјекти.
Структуру комисије за безбедност саобраћаја на путевима Градске општине Савски венац, чине седам чланова:
1. Зоран Коцић, председник – заменик председника
општине Савски венац;
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2. Александар Дујановић, члан – помоћник председника
општине Савски венац;
3. Зоран Петровић, члан – помоћник председника
општине Савски венац;
4. Милош Видовић, члан – члан општинског већа;
5. Мирослав Божић, члан – члан општинског већа;
6. Даша Белић, члан – шеф кабинета председника
општине Савски венац;
7. Немања Берић, члан – председник Скупштине општине Савски венац;
Приликом планирања мера безбедности саобраћаја,
не користе се довољно подаци о саобраћајним незгодама.
Међутим, реализовани су пројекти у вези стања и проблема
безбедности саобраћаја, који су првенствено усмерени ка
младима. Контакти са научним установама и другим организацијама које се баве безбедношћу саобраћаја су на задовољавајућем нивоу.
Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима припрема програме за сваку наредну
годину и конкурише за средства у Управи Града Београда у
Секретаријату за саобраћај. Одељење саобраћајне полиције
директно сарађује са Управом саобраћајне полиције у седишту и спроводи централне акције које планира Управа,
планира и спроводи локалне активности, тако да се уклапају у јединствен систем полицијских мера и активности.
Дом здравља координирају активности са Министарством
здравља и другим државним институцијама. Градска управа
прати и спроводи активности, узимајући у обзир планове
Министарства надлежног за локалну самоуправу.
Тако се обезбеђује минимум вертикалне координације.
Хоризонталну координацију обезбеђује градска комисија за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима,
односно органи градске управе.
Све набројане институције имају одговарајуће капацитете, у складу са могућностима града. Међутим, у овим
институцијама безбедност саобраћаја није истакнута као
приоритет и често институције нису посвећене решавању
проблема безбедности саобраћаја.
Хоризонтална координација је успешна код реализације
мера и активности које су предвиђене годишњим програмима рада комисија за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима. Међутим, код реализације осталих
активности појединих субјеката координација је недовољна.
1.2. Активности комисије за безбедност саобраћаја на
путевима градске општине савски венац
Према доступним подацима добијеним од чланова тела
које се бави безбедношћу саобраћаја на подручју градске
општине Савски венац, комисија за безбедност саобраћаја
на путевима градске општине Савски венац је 2015. и 2016.
године реализовала два пројекта који се односе на безбедност саобраћаја:
1. Реализован је пројекат: „Безбедност деце у предшколским установама и нижим разредима основних школа”.
Овим пројектом обухваћене је низ предшколских установа
и основних школа у којима су стручњаци из области безбедности саобраћаја и педагогије указивали деци на безбедна понашања у саобраћају.
2. Такође, реализован је пројекат „Услуге организације
едукације учесника у саобраћају о условима за повећање
безбедности на путевима”. Пројекат се састојао из неколико делова. Први део обухватио је спровођење анализе стања
безбедности саобраћаја на подручју ГО Савски венац. Затим успешно је спроведена кампања на друштвеним мрежама, која је била усмерена првенствено ка младима, као
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једној од најугроженијих категорија учесника у саобраћају.
Реализоване су и трибине у средњим школама у сарадњи
са Канцеларијом за младе ГО Савски венац. Поред трибина
спроведене су и активности на местима окупљања младих.
Активности су обухватиле дељење едукативног материјала
о значају безбедности саобраћаја, као и разговори са младима о факторима ризика у саобраћају.
Поредреализованих пројеката, ГО Савски венац изградила је додатну и реконструисала део постојеће инфраструктуре (изградња бициклистичких стаза, реконструкција простора намењеног пешацима).
Треба нагласити и обележавање Светског дана без аутомобила 2015. године, приликом ког је посебан акценат стављен на безбедност саобраћаја.
1.3. Ставови о ризицима у саобраћају
Анкетом по моделу САРТРЕ 4, испитивани су ставови
учесника у саобраћају према ризицима у саобраћају. Анкетирани су возачи путничких аутомобила, возачи двоточкаша са мотором (мотоциклисти и мопедисти) и немоторизовани учесници у саобраћају (пешаци и бициклисти).
Становници градске општине Савски венац сматрају да су
путеви на подручју Републике Србије веома и средње безбедни у 46% случајева. Са друге стране, 54% испитаника сматра
да путеви у Србији нису много, односно да су нимало безбедни за путовање. На основу ових резултата може се рећи да
становници општине Савски венац имају претежно негативан став и безбедности путева на подручју Републике Србије.
Скоро три од четири испитаника сматрају да би казне за
пребрзу вожњу требало пооштрити. На основу овог податка
може се закључити да су становници градске општине Савски венац свесни последица до којих може довести пребрза вожња, односно какве последице саобраћајних незгода у
којима возила прекорачују брзину могу да буду. Никако не
треба изгубити из вида и чињеницу да скоро сваки пети испитаник сматра да казне за пребрзу вожњу не треба мењати.
Становници градске општине Савски венац имају оштрији
став о пооштравању казни за вожњу у пијаном стању у односу на прекорачење брзине. Наиме, тек сваки осми становник
посматране општине не сматра да би требало повећати казну
за вожњу у пијаном стању (код ставова за брзину овакав став
има сваки четврти испитаник). На основу ових података, слично као и код пребрзе вожње може се закључити да становници општине Савски венац имају позитивне ставове о вожњи
у пијаном стању. Међутим, када је испитаницима постављено
питање о слагању са изјавом да ли смеју да пију и возе, тек њих
48% изразило је апсолутно негодовање. Нешто веће слагање,
али свакако незадовољавајуће високо, је забележено код питања колико се испитаници слажу са чињеницом да конзумирање алкохола повећава ризик од саобраћајне незгоде.
Када се анализирају ставови становника према казни за
коришћење мобилног телефона, ситуација се незнатно разликује у односу на претходне случајеве. Укупно 68% испи-
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таника слаже се да казне за коришћење мобилног телефона
треба да буду строжије.
Када се говори о употреби сигурносног појаса на путевима у насељу, уочава се да 78% испитаника увек користе
сигурносни појас. Ово је стопа употребе сигурносног појаса у насељу која је изнад како републичког тако и градског
просека. Треба нагласити и 5% испитаника који ретко или
никада не користе сигурносни појас. Ниједан испитаник
није рекао да никада не користи сигурносни појас, што се
свакако може сматрати позитивним.
Када се анализира превожење деце на путевима у насељу, конкретно 42% испитаника није превозило децу. Од
испитаника који су превозили децу, два од три испитаника
стално везује деци сигурносни појас, односно да превози их
на такав начин да су деца заштићени учесници у саобраћају.
Посматрајући умор током вожње код испитаника са
подручја градске општине Савски венац, установљено је да
тек сваки пети испитаник никада није осећао умор приликом вожње у протеклих 12 месеци. Понекада или чешће под
дејством умора возило је 37% испитаника.
Возачи, који су уједно и становници градске општине
Савски венац, у 70% случајева често и веома често пропуштају пешаке. Међутим, када се говори о томе колико
често виде да неко од учесника у саобраћају не пропушта
пешаке, то се десило понекад или чешће у преко 85% случајева. Дакле, може се уочити да постоје небезбедна понашања која су усмерена ка пешацима, али да их сами испитаници не примећују код себе.
1.4. Индикатори безбедности саобраћаја
Највећи проблеми у градској општини Савски венац код
употребе заштитних система у путничким аутомобилима уочена су код путника назадњим седиштима и приликом превоза деце старости од четири до 12 година.Треба нагласити да су
индикатори безбедности саобраћаја за општину Савски венац бележени само за пут у насељу, јер ова централна градска
општина на својој територији нема деонице пута ван насеља.
Када се посматрају системи заштите за децу, они су готово увек испод просека за град Београд изузев када се говори о употреби заштитних система за децу до три године
на путу ван насеља. Све вредности индикатора за заштитне
системе деце оцењују се као веома ниске вредности индикатора безбедности саобраћаја и као такви морају се значајно
унапредити. У односу на Републички ниво употребе заштитних система за децу, на подручју посматране општине
ове стопе су изнад националног просека.
Анализом употребе сигурносног појаса на предњем
седишту може се запазити да је ниво употребе виши и од
Републичког и од просека града Београда. Употреба сигурносног појаса на задњем седишту износи 23,3% што је скоро
два пута веће од градског просека и скоро три пута веће од
Републичког просека. Када је реч о употреби сигурносног
појаса на предњем седишту ниво употребе сигурносног
појаса је на нивоу републичког и градског просека.

Табела 1.1. Вредности индикатора безбедности саобраћаја који се односе на употребу система заштите, на Савском венцу, Београду и у Србији
Категорија возила

Путнички аутомобили

Назив индикатора безбедности саобраћаја (ИБС)

У НАСЕЉУ

ВАН НАСЕЉА

Савски венац

Београд

Србија

Савски венац

Београд

Проценат употребе заштитних система за децу од 4 до 12 године

20,5

39,6

13,6

-

39,0

Србија
15,4

Проценат употребе заштитних система за децу 0–3 година

68,1

61,6

39,2

-

58,4

37,1

Проценат употребе заштитних система за децу 0–12 година

45,0

50,1

24,9

-

47,3

25,3

Исправна употреба сигурносног појаса НАПРЕД

73,8

73,1

72,1

-

79,1

74,5

Исправна употреба сигурносног појаса на ЗАДЊЕМ СЕДИШТУ

23,3

13,3

8,3

-

15,1

7,5
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1.5. Саобраћајне незгоде и настрадали у саобраћајним незгодама
На подручју градске општине Савски венац у последњих
пет година догодило се 24 саобраћајне незгоде са погинулим лицима (Табела 1.2) у којима је живот изгубило 26
лица, тешке телесне повреде задобила је 281 особа (Табела
1.3). Треба истаћи и да није било погинуле деце у посматраном петогодишњем периоду, док је тешке телесне повреде
задобило 6 деце до 14 година (Табела 1.4).
Табела 1.2 Број саобраћајних незгода према тежини последица
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Табела 1.6 Расподела саобраћајних незгода према виду,
2011–2015 у ГО Савски венац
СНПОГ

СНПОВ

Судари из супротних смерова

3

64

СНМШ
382

Бочни судари

2

292

1.641

Судари при вожњи у истом смеру

1

584

3.369

Судари при упоредној вожњи

1

49

895

Удар возила у друго заустављено или паркирано
возило

0

22

1.219

Удар возила у неки објекат на путу

0

3

109

Превртање возила на путу

1

15

10

Слетање возила са пута

0

1

19

Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута

3

44

133

Испадање – падање лица из возила у покрету

0

24

3

Година

СНПОГ

СНПОВ

СННАС

СНМШ

Укупно

Обарање или гажење пешака

13

373

5

2011

9

285

294

2.109

2.403

0

3

3

287

290

1.634

1.924

Обарање или гажење стоке или других животиња

0

2012
2013

3

354

357

1.653

2.010

Остале врсте незгода

0

181

459

2014

6

334

340

1.467

1.807

0

1

9

2015

3

394

397

1.393

1.790

Међусобни судар друмског и железничког
возила

Укупно

24

1.654

1678

8.256

9.934

Табела 1.3 Последице саобраћајних незгода
Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

ПОВ

2011

10

61

332

393

2012

3

70

336

406

2013

4

44

442

486

2014

6

52

440

492

2015

3

54

542

596

Укупно

26

281

2.092

2.373

Табела 1.4 Последице саобраћајних незгода у којима су
учествовала деца 0-14 година
Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

ПОВ

2011

0

1

30

31

2012

0

1

20

21

2013

0

1

25

26

2014

0

1

16

17

2015

0

2

17

19

Укупно

0

6

108

114

ПОГ – погинули у саобраћајним незгодама
ТТП – лица која су задобила тешке телесне повреде
ЛТП – лица која су задобила лаке телесне повреде
ПОВ – лица која су повређена у саобраћајним незгодама
Табела 1.5 Јавни ризик на Савском венцу, и у Београду
Година

Савски венац

Београд

2011

25,5

8,2

2012

7,7

7,7

2013

10,5

7

2014

15,9

6,3

2015

8,0

6,1

Анализирајући јавни ризик, односно број погинулих на
100.000 становника уочава се да је јавни ризик на подручју
ГО Савски венац нема успостављен дугорочни тренд пада.
У периоду од 2012. године јавни ризик је пао три пута у односу на 2011. годину. Међутим, од 2012. до 2014. године забележен је тренд раста јавног ризика са 7,7 на чак 15,9. У
последњој години, 2015., забележен је пад јавног ризика за
скоро 50% (Табела 2.5). Тренд јавног ризика који је успостављен од 2014. године потребно је одржавати у будућем периоду. Такође, за све године изузев 2012., јавни ризик је
већи од јавног ризика на нивоу града Београда.

На подручју градске општине Савски венац саобраћајне
незгоде са погинулим лицима најчешће се догађају у септембру, свака шеста незгода, док је месец у којима су најчешће саобраћајне незгоде са повређеним лицима децембар. Највећи број саобраћајних незгода са материјалном
штетом забележен је у октобру. Када се анализирају дани
у недељи када се најчешће догађају саобраћајне незгоде са
погинулим лицима на подручју општине Савски венац то је
субота. Наиме, седам од 24 саобраћајне незгода са погинулим лицима догодило се у суботу.
Дан у ком се најчешће догађају саобраћајне незгоде са
повређеним је среда, а дан у коме су најчешће забележене
саобраћајне незгоде са материјалном штетом је четвртак.
Уколико се посматра часовна расподела саобраћајних незгода са погинулим лицима запажа се да се преко 45% незгода догодило у ноћним условима у периоду од 20 до 4 часа.
За разлику од незгода са погинулим, незгоде са повређеним
се најчешће догађају у подневним часовима и то у периоду
од 11 до 19 часова. У овом периоду догоди се преко 50%
свих саобраћајних незгода са повређеним.
Видовна расподела саобраћајних незгода
Анализирајући јавни ризик, односно број погинулих на
100.000 становника уочава се да је јавни ризик на подручју
ГО Савски венац нема успостављен дугорочни тренд пада.
У периоду од 2012. године јавни ризик је пао три пута у односу на 2011. годину. Међутим, од 2012. до 2014. године забележен је тренд раста јавног ризика са 7,7 на чак 15,9. У
последњој години, 2015, забележен је пад јавног ризика за
скоро 50% (Табела 2.5). Тренд јавног ризика који је успостављен од 2014. године потребно је одржавати у будућем периоду. Такође, за све године изузев 2012., јавни ризик је
већи од јавног ризика на нивоу града Београда.
Табела 2.6) показује да је највише саобраћајних незгода
са погинулим приликом гажења или обарања пешака (преко 50%). Имајући у виду сам положај посматране општине
ово се може сматрати очекиваним. Саобраћајне незгоде са
повређеним лицима и материјалном штетом, најчешће су
приликом судара возила која се крећу у истом смеру.
2. Swot анализа
Анализа система безбедности саобраћаја је један од
најважнијих корака при дефинисању стратешких корака ка
унапређењу нивоа безбедности саобраћаја. SWOT анализа,
аутора Алберта Хамфрија представља аналитички метод на
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основу којег се могу дефинисати утицајни фактори за унапређење неког система.
Ова анализа се врши тако што се спроводи анализа у матрици коју чине четири елемента односно поља, и то: S –
Strengths (снаге), W – Weaknesses (слабости), О – Opportunities (шансе и могућности), Т – Threats (опасности и претње).
Поред разграничења на позитивне (Снаге и Могућности) и негативне елементе (Слабости и Претње), SWOT анализом
се врши разграничење на унутрашње и спољашње утицајне факторе. Наиме, снаге представљају позитивне, а слабости негативне унутрашње факторе, док шансе представљају позитивне, а претње негативне спољашње факторе (Табела 2.1).
Табела 2.1 SWOT анализа – карактеристична матрица и утицајни фактори (поља)

УНУТРАШЊИ
ФАКТОРИ

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ

ПОЗИТИВНИ ФАКТОРИ

НЕГАТИВНИ ФАКТОРИ

S (ПРЕДНОСТИ)

W (СЛАБОСТИ)

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

O (МОГУЋНОСТИ – ШАНСЕ)

Т (ПРЕТЊЕ – ОПАСНОСТИ)

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

S (ПРЕДНОСТИ)

W (СЛАБОСТИ)

– Недовољна финансијска средства за унапређење безбедности саобраћаја на посматраном подручју;
– Релативно мале надлежности у области безбедности саобраћаја;
– Постојање Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима – Недовољно квалитетна сарадња између појединих релевантних институција
Градске општине Савски венац;
(домови здравља, привредни субјекти, месне заједнице) у смислу унапређења система
– Квалитетна путна мрежа;
безбедности саобраћаја;
– Активно учешће појединих релевантних институција (предшколске установе, јавна – Ниска свест свих учесника у саобраћају о значају безбедности саобраћаја;
предузећа, школе, полиција) ка унапређењу система безбедности саобраћаја;
– Ниска свест учесника у саобраћају о утицају алкохола и умора на безбедност
– Покренуте активности на едукацији деце предшколског и школског узраста о
саобраћаја (тачка 2.3.);
безбедности саобраћаја;
– Велики број конфликтних тачака возила и пешака;
– Покренуте активности ка унапређењу безбедности младих у саобраћају.
– Застарела безбедносна својства возног парка, условљена лошом економском ситуацијом;
– Непостојање готових пројеката којима се унапређује систем безбедности саобраћаја
у зонама школа;
– Непостојање студије безбедности саобраћаја за општину;
O (МОГУЋНОСТИ – ШАНСЕ)

Т (ПРЕТЊЕ – ОПАСНОСТИ)

– Уређена законска улога локалне самоуправе на унапређењу безбедности саобраћаја
– Имплементација стратегије безбедности саобраћаја у систем безбедности саобраћаја;
– Побољшање инфраструктуре кроз финансијска улагања са виших нивоа власти;
– Пројектована средства за увођење видео надзора и аутоматизоване контроле
саобраћаја;
– Утицај Агенције за безбедност саобраћаја кроз спровођење савременог система
обуке возача;
– Реализација кампања у безбедности саобраћаја;
– Заинтересованост релевантних чинилаца у погледу едукације деце у безбедности
саобраћаја;
– Успостављање боље сарадње између институција од значаја за управљање безбедношћу саобраћаја на Савском венцу.

– Непримењивање законске регулативе у смислу финансирања безбедности саобраћаја и надлежности над путном мрежом;
– Недовољна заступљеност безбедности саобраћаја у систему образовања (изузетно
мали број наставних јединица посвећених безбедности саобраћаја);
– Системско неуправљање безбедношћу саобраћаја услед неусаглашености надлежности над путевима;
– Пораст протока саобраћаја на најпрометнијим саобраћајницама услед великих
миграција ка Граду Београду.

3. План активности
Наведени коначни (у 2020. години) и пролазни (по годинама, од 2017. до 2020.) циљеви ће се постићи спровођењем
мера и активности у следећим, кључним областима рада:
1. унапређење организације и управљања безбедношћу саобраћаја,
2. унапређење безбедности путева и улица,
3. унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају,
4. унапређење понашања учесника у саобраћају, и
5. унапређењем деловања после саобраћајне незгоде.
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3.1. Унапређење организације и управљања безбедношћу
саобраћаја
У циљу унапређења нивоа безбедности саобраћаја неопходно је анализирати капацитет и рад свих субјеката значајних за безбедност саобраћаја и унапредити њихову посвећеност и рад на унапређењу безбедности саобраћаја. Ово
ће покренути и пратити челници општине Савски венац и
комисија за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима градске општине Савски венац. Челници
општине ће радити на унапређењу координације, повећању
посвећености и заједничком раду у безбедности саобраћаја,
према стручно осмишљеним и усаглашеним годишњим
програмима рада. Све активности ће се ослањати на податке и темељиће се на науци и најбољој пракси. Биће праћена
и координирана реализација мера и активности, а постигнути резултати стручно анализирани и објављивани.
Све институције ће интензивирати стручно усавршавање запослених и радити на јачању мотивације и посвећености институција и појединаца који могу допринети
унапређењу безбедности саобраћаја. План активности приказан је табеларно (Табела 3.1)
3.2. Унапређење путева и улица у граду
Комисија за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима градске општине Савски венац у
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сарадњи са председником општине Савски венацби требалода припреми и прати реализацију годишњег плана
активности на одржавању постојећих саобраћајних инфраструктурних објеката. Такође, је важно припремити
предлог унапређења саобраћајне инфраструктуре за које су
надлежни град и република и послати одговарајуће захтеве.
План активности приказан је табеларно (Табела 3.2).
3.3. Унапређење безбедносних својстава
возила у саобраћају
У циљу унапређења безбедности возила, неопходно је
успоставити редовно теренско истраживање безбедносних и других својстава возила у саобраћају, анализирати
стање, извештавати јавност о резултатима и спроводити
кампање чији је циљ унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају. У годишње програме безбедности
саобраћаја потребно је уврстити и подршку власницима бицикла, а посебно у смислу боље видљивости на путевима (куповином и поделом одговарајућих светала и
ретрорефлектујућих материјала који ће се постављати на
ова возила у саобраћају). Такође, од суштинског значаја је
пружање подршке родитељима и подела безбедносних седишта за децу новорођенчадима. План активности приказан је табеларно

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
Активности

Опис активности

Припрема предлога
унапређења саобраћајне инфраструктуре за
коју је надлежан Град
и Република и слање
одговарајућих захтева

Припремити предлог
унапређења саобраћајне инфраструктуре за
које су надлежни Град
и Република и послати
одговарајуће захтеве.

Председник
општине

Дирекција задужена за
изградњу

јун 2017,
потом сваке
године

Анализа постојећег
стања саобраћајне Решавање проблеинфраструктуре за ма са инфраструккоју су надлежни
турним објектима.
Град и Република

Праћење реализације
захтева које је Општина упутила граду или
Републици и ургенција
за испуњење захтева

Праћење реализације
захтева које је Општина
упутила граду или Републици и упућивање
ургенција за испуњење
захтева.

Председник
општине
Комисија за безбедност саобраћаја,
Дирекција задужена
за изградњу

Општина Савски венац,
Скупштина општине
Савски венац

тромесечно

-

Унапређење
безбедности
саобраћаја.

Истраживање и идентификација ‚‘црних
тачака‘‘ и опасних
места на путевима и
улицама на територији
Општине

Планирање, покретање
и праћење реализације
Студије идентификације опасних места на
мрежи путева и улица.

Комисија за безбедност саобраћаја,
Дирекција задужена
за изградњу

Општина Савски венац,
Скупштина општине
Савски венац

Април 2017
и надаље
сваке године
у априлу

Планирање активности и средстава
у буџету Општине
и/или Програму
Комисије за БС

Санација црних
тачака.

Израда Пројеката за
санацију црних тачака

Покретање, праћење
реализације и имплементације Пројеката за
санацију црних тачака,
Прослеђивање Граду
или Републици на
реализацију пројекта
на терену.

Комисија за безбедност саобраћаја,
Дирекција задужена
за изградњу

Јун/Јул 2017 и
Општина Савски венац,
надаље у исСкупштина општинеСавтом периоду
ски венац
сваке године

Планирање активности и средстава
у буџету Општине
и/или Програму
Комисије за безбедност саобраћаја

Санација црних
тачака

Сарадња са Саветом за
безбедност саобраћаја
Града Београда

Комуникација и
координација рада са
Саветом за безбедност
саобраћаја Града Београда и присуствовање
састанцима Савета за
безбедност саобраћаја
Града Београда.
Истицање проблема
и најважнијих показатеља безбедности
саобраћаја

Комисија за безбедност саобраћаја,
Дирекција задужена
за изградњу

Општина Савски венац,
Скупштина општине
Савски венац

Независност у раду
Савета за безбедност саобраћаја
Унапређење
Града Београда,
безбедности
саобраћаја на
Обезбеђени
територији целог
трошкови пута
Града Београда
представника
Општине

Израда Пројеката за
изградњу додатних
пешачких стаза

Покретање иницијативе за изградњу додатнихпешачких стаза у зони
путне инфраструктуре

Дирекција задужена
за изградњу,
Општина Савски
венац

Табела 3.3).

Носилац активности

Други учесници

Време

Најмање
два пута
годишње

Предуслови

Скупштина општине
Савски венац,
Комисија за безбедност
саобраћаја

Очекивани ефекат

Унапређење
безбедности
саобраћаја на
одабраним локацијама

Трошкови
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3.4. Унапређење понашања учесника у саобраћају
Имајући у виду лоше резултате појединих ставова возача (вожња под утицајем алкохола, умор, пропуштање пешака на
пешачком прелазу), као и резултате посматрања њиховог понашања (употреба система заштите) потребно је успоставити
редовно, годишње истраживање ставова учесника у саобраћају, односно ставова грађана о ризицима учешћа у саобраћају
и о најважнијим проблемима учешћа у саобраћају. Такође, треба имати у обзир пребрзу вожњу и вожњу под утицајем
наркотика, као понашања која могу довести до саобраћајних незгода са озбиљним последицама. Ова истраживања треба
реализовати у складу са научном методологијом. На основу ових истраживања, најмање једном годишње, припремати анализу и извештај за комисију за безбедност саобраћаја која ће покретати одговарајуће кампање и друге активности, у циљу
унапређења ставова грађана.
Потребно је да комисија за безбедност саобраћаја организује едукације деце предшколског, основношколског и
средњошколског узраста о безбедности саобраћаја. Поред деце, едукацијом је потребно обухватити и родитеље у погледу
безбедности деце у саобраћају и улози родитеља у саобраћајном образовању и васпитању. Такође, едукацију родитеља је
потребно организовати и у вези значаја и правилне употребе система заштите за децу. Реализовање едукације рањивих
учесника у саобраћају (пешака, мотоциклиста, бициклиста и др.) је такође један од важних корака.
Имајући у виду јако лоше резултате по питању умора возача потребно је да комисија за безбедност саобраћаја организује едукацију возача о умору (како да препознају знаке умора, зашто је важно да их не игноришу и које мере могу да
користе за отклањање умора). План активности приказан је табеларно (Табела 3.4).
3.5. Унапређење деловања после саобраћајне незгоде
Бољим информисањем грађана, бољом обуком за обезбеђење лица места саобраћајне незгоде и других инцидената на путу, обуком за указивање прве помоћи и бољом координацијом служби које излазе на место саобраћајне незгоде,
смањиће се последице незгода које се догађају на улицама и путевима на Савском венцу Системом мера подршке, смањиће
се патње повређених и патње породица погинулих у саобраћајним незгодама.
Комисија за безбедност саобраћаја најмање једном годишње треба иницирати и подржати заједничке вежбе које ће
бити стручно припремљене и координирано реализоване координацијом служби које излазе на место саобраћајне незгоде.
Ове вежбе треба бити јавне и медијски праћене (нпр. поводом дана сећања на жртве саобраћајних незгода). План активности приказан је табеларно (Табела 3.5).
Табела 3.1 План активности у оквиру организације и управљања безбедношћу саобраћаја
ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Активности

Унапређење
рада Комисије за
координацију послова безбедности
саобраћаја на
путевима Градске
општине Савски
венац

Опис активности
Успоставити рад на основу података,
тако да Комисија на свакој седници
анализира податке о саобраћајним
незгодама, индикаторима итд.
Увести јавне седнице Комисије на којима ће присуствовати медији и о томе
извештавати јавност. На седницама
Комисије макар два пута годишње
анализирати спровођење стратегије и
акционог плана БС.Унапредити хоризонталну и вертикалну координацију у
области БС.
Обезбедити обуку чланова Комисије
за безбедност саобраћаја и других
значајних појединаца у градској управи
– минимум 5 људи (начелник и запослени у одељењу за комуналне послове,
директори јавнихпредузећа, директора
основних школа, учитеља, наставника
задужених за саобраћајно образовање и
васпитање и других професионалаца.

Носилац активности

Председник
Комисије за
безбедности
саобраћаја

Припрема
годишњег плана активности Комисије
за координацију
Припремити годишњи план активности Комисија за
послова безбедКомисије за БС и планирати буџет за
безбедност
ности саобраћа-ја
реализацију планираних активности.
саобраћаја
на путевима
Градске општине
Савски венац
Стручне расправе
о проблемима
безбедности саобраћаја у Савски
венац

Организовати и спроводити стручне
расправе о проблемима безбедности
Комисија за
саобраћаја на Савском венцу. На основу
безбедност
тога поставити приоритете и спроводисаобраћаја
ти активности у циљу подизања нивоа
безбедности саобраћаја.

Други учесници

Време

Чланови Комисије,
кабинет председника општине,
медији,
саобраћајна појануар 2017.
лиција,
факултети,
средње школе,
болница
дом здравља

Чланови Комисије
за безбедност
саобраћаја,
кабинет председника општине

сваке
године

Ауто школе,
основне и средње
три пута
школе, саобраћајна годишње
полиција

Предуслови

Очекивани ефекат

Ефикасна имплементација мера,
одрживост и стално напредовање
у безбедности
Политичка подршсаобраћаја,
ка,
успостављање
Уговор са медијима,
управљања безбедПодршка саобраћајношћу саобраћаја
не полиције,
на основу података
Стручно усавршаи засновано на
вање чланова Коминауци,
сије и запослених у
стручни чланови
општинској управи
Комисије ће боље
планирати рад и
боље користити
новац и друге
ресурсе.

Формирана Комисија за безбедност
саобраћаја

Функционисање Комисије
за безбедност
саобраћаја,
унапређење
безбедности
саобраћаја.

Формирана Комисија за безбедност
саобраћаја

Препознавање и
решавање проблема безбедности
саобраћаја на
Савском венцу

Трошкови
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Табела 3.2 План активности за унапређење безбедности путева и улица
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПУТЕВА И УЛИЦА
Носилац активности

Активности

Опис активности

Припрема предлога
унапређења саобраћајне
инфраструктуре
за коју је надлежан
Град и Република
и слање одговарајућих
захтева

Припремити предлог унапређења
саобраћајне инфраструктуре за које су
надлежни Град и Република и послати
одговарајуће захтеве.

Праћење реализације захтева које је
Општина упутила
граду или
Републици и
ургенција за
испуњење захтева

Председник
општине
Праћење реализације захтева које је
Комисија за
Општина упутила граду или Републици
безбедност
и упућивање ургенција за испуњење
саобраћаја,
захтева.
Дирекција задужена за изградњу

Општина Савски
венац,
тромесечно
Скупштина општине Савски венац

Истраживање и
идентификација
„црних тачака” и
опасних места
на путевима и
улицама на
територији
Општине

Комисија за
Планирање, покретање и праћење реа- безбедност
лизације Студије идентификације опас- саобраћаја,
них места на мрежи путева и улица.
Дирекција задужена за изградњу

Општина Савски
венац,
Скупштина општине Савски венац

Израда Пројеката
за санацију црних
тачака

Покретање, праћење реализације и
имплементације Пројеката за санацију
црних тачака,
Прослеђивање Граду или Републици на
реализацију пројекта на терену.

Јун/Јул 2017.
Општина Савски
и надаље у
венац,
истом пеСкупштина општириоду сваке
неСавски венац
године

Планирање активности и средстава
у буџету Општине Санација црних
и/или Програму
тачака
Комисије за безбедност саобраћаја

Сарадња са Саветом за безбедност
саобраћаја Града
Београда

Комуникација и координација рада са
Саветом за безбедност саобраћаја Града
Београда и присуствовање састанцима Савета за безбедност саобраћаја
Града Београда. Истицање проблема и
најважнијих показатеља безбедности
саобраћаја

Комисија за
безбедност
саобраћаја,
Дирекција задужена за изградњу

Општина Савски
Најмање
венац,
два пута
Скупштина општигодишње
не Савски венац

Независност у раду
Савета за
безбедност
Унапређење
саобраћаја Града
безбедности
Београда,
саобраћаја на
територији целог
Обезбеђени
Града Београда
трошкови пута
представника
Општине

Израда Пројеката за изградњу
додатних пешачких
стаза

Покретање иницијативе за изградњу
додатнихпешачких стаза у зони путне
инфраструктуре

Скупштина општиДирекција задуне Савски венац,
жена за изградњу,
Општина Савски
Комисија за безвенац
бедност саобраћаја

Председник
општине

Комисија за
безбедност
саобраћаја,
Дирекција задужена за изградњу

Други учесници

Време

Дирекција задужена за изградњу

јун 2017,
потом сваке
године

Предуслови

Очекивани ефекат

Трошкови

Анализа постојећег
стања саобраћајне Решавање проблеинфраструктуре за ма са инфраструккоју су надлежни
турним објектима.
Град и Република

Унапређење
безбедности
саобраћаја.

-

Планирање активАприл 2017.
ности и средстава
и надаље
у буџету Општине
сваке године
и/или Програму
у априлу
Комисије за БС

Санација црних
тачака.

Унапређење
безбедности
саобраћаја на одабраним локацијама

-

Табела 3.3 План активности за унапређење безбедносних својстава возила у саобраћају
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ СВОЈСТАВА ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ
Активности

Опис активности

Носилац активности

Други учесници

Време

Предуслови

Ванредни технички
преглед возила

Обављати ванредне техничке прегледа
возила периодично.
Провера поседовања обавезне и зимске
опреме.

Саобраћајна
полиција

Комисија за БС

Двапут
годишње

Постојање служби Безбеднија и
за технички препоузданија возила
глед возила.
у саобраћају.

Опремање бицикала светлосно сигналним уређајима

Једанпут годишње спровести акцију
поделе светлосносигналних уређаја
намењених бициклима.

Комисија за
безбедност
саобраћаја,
Председник
општине

Саобраћајна
полиција,
Основне и средње
школе,
Бициклистичко
друштво

Од маја до
септембра
2017. и
надаље сваке
године

-

Безбедније кретање бициклиста
у саобраћају,
а самим тим и
смањити број
настрадалих
бициклиста.

Опремање возила
системима заштите
за децу

Организовати доделу бесплатних безбедносних седишта
за новорођену децу, уз обавезу
да када дете прерасте седиште
врати односно преда неким
другим родитељима.
Организовати доделу бесплатних безбедносних седишта категорије
0+, 1, 2 и 3 (према унапред
дефинисаним критеријумима).

Председник
општине

од јануара
Комисија за БС,
2017. и
Општинска управа,
надаље сваке
Скупштина општигодине у
не Савски венац
јануару

-.

Унапређење безбедности деце.

Очекивани ефекат

Трошкови

21. децембар 2016.
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Табела 3.4 План активности за унапређење понашања учесника у саобраћају
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Активности

Опис активности

Носилац активности

Други учесници

Време

Предуслови

Очекивани ефекат Трошкови
Унапређење
безбедности деце
предшколског узраста у саобраћају.

Комисија за
безбедност
саобраћаја

Општинска управа,
предшколске
установе,
невладине организације,
ПС Савски венац,
Црвени крст

У марту и
септембру
2017, након
тога сваке
године сваког марта и
септембра

Едукација деце
основношколског
узраста о безбедности саобраћаја

Реализовати едукацију деце основно
школског узраста о безбедном учешћу
у саобраћају.
Едукацијом обухватити активности у
учионици, у дворишту и на улици.
Комисија за
У зависности од узраста деце формирабезбедност
ти програме едукације.
саобраћаја
Организовати такмичења о познавању
прописа и понашању у саобраћају за
ученике основне школе.
Такмичење усмерити на вештине управљања бициклом од стране ученика.

Општинска управа,
основне школе,
предшколске
установе,
невладине организације,
ПС Савски венац,
Црвени крст

У мартуи
септембру
2017, а након
Постојање полиготога сваке
на за бициклисте.
године у
марту и
септембру

Едукација
средњошколаца
о безбедности
саобраћаја

Реализовати едукацију ученика
средњих школа о безбедном учешћу у
саобраћају.
Организовати радионицу о негативном
утицају алкохола, дроге и умора на
Комисија за
безбедност саобраћаја са употребом на- безбедност
очара које симулирају алкохолисаност, саобраћаја
утицај наркотика и умора.
Организовати предавање о употреби
заштитних система, мобилног телефона
и прекорачењу брзине.

У мају и
Општинска управа,
септембру
невладине органи2017, а након Сарадња са
зације,
тога сваке
средњим школама.
ПС Савски венац,
године у мају
Црвени крст
и септембру

Вршњачка едукација о безбедности
саобраћаја међу
основцима и
средњошколцима

У оквиру средњих и основних школа
основати саобраћајне секције на којима
ће се групе ученика припремати за
вршњачку едукацију о безбедности
Комисија за
саобраћаја, а након тога и реализовати безбедност
вршњачку едукацију у основним и
саобраћаја,
средњим школама.
Претходно спровести обуку будућих
вршњачких едукатора.

Црвени крст,
Ауто школе,
невладине организације

од марта
2017, након
тога најмање
једном
годишње у
марту

Формиране
секције у средњим
школама, обезбеђени полигони
за вежбање

Општинска управа,
невладине организације,
средње школе,
ПС Савски венац,
Црвени крст

од марта
2017, након
тога најмање
2 пута
годишње

Унапређење
безбедности деце
Подршка предуи родитеља у
зећа у којима раде
саобраћају.
родитељи, медија и
заједнице
Смањење страдања у саобраћају.

Општинска управа,
невладине организације,
Високо-образовне
институције,
средње школе,
ПС Савски венац,
Црвени крст

Септембар
2017. и сваке
године у
септембру

Подршка
Министарства
просвете

У мају 2017,
а након тога
годишње у
мају

Повећати знања,
унапредити
понашање и ставове бициклиста
о значају опреме и
кацига приликом
вожње бицикла.
Подршка медија,
Упознати бицикподршка друшлисте о правилном
твене заједнице,
понашању у
средњих и основсаобраћају и ризиних школа.
цима ове категорије учесника.
Постојање полигоСмањење броја
на за бициклисте
саобраћајних
незгода, као и
тежине последица
саобраћајних
незгода, у којима
учествују бициклисти.

Реализовати едукацију деце предшЕдукација предшко- колског узраста о безбедном учешћу
лаца о безбедности у саобраћају. Едукацијом обухватити
саобраћаја
активности у учионици, у дворишту и
на улици.

Едукација родитеља о значају употребе
Едукација родитеља безбедносних седишта за децу.
о безбедности
Едукација родитеља о правилној упосаобраћаја
треби система заштите за децу,Родитељ
- модел понашања деце у саобраћају

Едукација учитеља
и васпитача

Комисија за
безбедност
саобраћаја

Едукација учитеља и васпитача о активностима и програмима које је потребно Комисија за
да спроводе у образовању и васпитању безбедност
деце предшколског и школског узраста, саобраћаја
о безбедном учешћу деце у саобраћају

Реализовати едукацију бициклиста о
значају употребе заштитних кацига
Комисија за
Едукација бицики друге опреме приликом вожње
безбедност
листа о безбедности
бицикла, угрожености бициклиста у са- саобраћаја
саобраћаја
обраћају, односу бициклиста и других
учесника у саобраћају, прописима и сл.

Општинска управа,
невладине организације,
средње школе,
ПС Савски венац,
Црвени крст

Сарадња са
предшколским
установама.

Смањење броја
повређене и
погинуле деце у
саобраћају.
Унапређење
безбедности деце
основношколског узраста у
саобраћају.
Смањење броја
повређене и
погинуле деце у
саобраћају.

Унапређење
безбедности
средњошколаца у
саобраћају.
Смањење броја
повређених и погинулих учесника
у саобраћају.

Унапређење знања,
ставова и понашања средњошколаца.
Смањење страдања младих у
саобраћају.

Унапређење безбедности деце и
наставног особља
у саобраћају.
Смањење страдања у саобраћају.
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Едукација пешака
о безбедности
саобраћаја

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Реализовати едукацију пешака на
територији општине Савски венац у
Комисија за
циљу упознавања пешака о ризицима
безбедност
у саобраћају, начину кретања у сасаобраћаја
обраћају, као и значају ношења светлоодбојне опреме приликом учествовања
у саобраћају.

Општинска управа,
невладине организације,
средње школе,
ПС Савски венац,
Црвени крст

од марта
2017, након
тога најмање
2 пута
годишње

Едукација мопедиста и мотоциклиста
о безбедности
саобраћаја

Реализовати семинар унапређена знања
мопедиста и мотоциклиста.
Комисија за
У оквиру семинара обухватити значај
безбедност
коришћења заштитне опреме.
саобраћаја
Упознати возаче мотоцикала о ризицима у саобраћају и правилима исправног
понашања у саобраћају.

Општинска управа,
невладине органиУ мају 2017,
зације,
а након тога
средње школе,
сваког маја
ПС Савски венац,
Црвени крст

Едукација професионалних возача и
руководиоца транспортних компанија

Реализовати едукацију руководиоца
транспортних компанија о времену
Комисија за
рада и одмора професионалних возача,
безбедност
о негативном утицају умора на безбедсаобраћаја
ност саобраћаја. Реализовати едукацију
професионалних возача о последицама
вожње под утицајем умора.

Општинска управа,
невладине организације, средње
школе, ПС Савски
венац, Црвени
крст, Транспортне
компаније, други
привредници

Опремање бицикала заштитним
кацигама

Деци која се у саобраћају у највећој
мери појављују као бициклисти у
саобраћају по-делити кациге и опрему
по-требну за безбедно кретање у
саобраћају. Ова активност би могла
да се организује као награда деци која
су на такмичењима у вожњи бицикле
освојила прва три места.

Саобраћајна полиција,
Комисија за БС,
Основне и средње
школе,
Бициклистичко
друштво

Едукација учесника
у саобраћају о
значају заштитних
система

Реализовати активности којима би се
унапредио ниво употребе заштитних
система. Ово би се могло реализовати
спровођењем свеобухватне кампање.

Општинска управа,
невладине организације,
ПС Савски ве-нац,
Црвени крст

Председник
општине

Комисија за
безбедност
саобраћаја

21. децембар 2016.

Подршка медија,
подршка друштвене заједнице, средњих и
основних школа,
предузећа.

Повећати свест,
унапредити
знања пешака
о ризицима у
саобраћају, значају
ношења светлоодбојне одеће,
као и унапређење
понашања пешака.
Смањење броја
незгода и тежине
последица саобраћајних незгода са пешацима.

Подршка медија

Смањење броја и
тежине последица
саобраћајних
незгода у којима
учествују мотоциклисти.
Унапређење
ставова, знања
и понашања
мотоциклиста на
територији града.

У фебруару
2017, а након Подршка транстога сваког
портних компанија
фебруара

Смањење броја
саобраћајних незгода насталих због
умора возача.

Од јуна до
септембра
2017.

Сарадња Градске
управе са основним и средњим
школама на Савском венцу.

Безбедније
кретање деце у
саобраћају која
учествују као бициклисти, а самим
тим и смањити
број настрадале
деце у саобраћају.

од марта
2017, након
тога најмање
2 пута
годишње

Подршка медија,
подршка друштвене заједнице,
средњих школа

Смањење тежина
последица
саобраћајних
незгода,
Унапређење
ставова, знања и
понашања возача.

Табела 3.5 План активности за унапређење деловања после саобраћајне незгоде
УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОВАЊА ПОСЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ
Активности

Обука о пружању
прве помоћи и симулација саобраћајне незгоде

Носилац активности

Опис активности

За што већи број учесника организовати и спровести обуку у пружању прве
помоћи у циљу минимизације последица саобраћајних незгода.

Црвени крст

Други учесници

Комисија за БС,
ПС Савски венац,
Ватрогасна јединица,
Дом здравља

Време

Предуслови

У априлу
Подршка медија,
и октобру
2017 и након
Политичка
тога два пута
подршка
годишње

Очекивани ефекат Трошкови
Омогућити
највећем броју
учесника у саобраћају да пруже
правовремену и
адекватну прву
помоћ учесницима
у саобраћајним
незгодама.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-7.3/2016-I-01, 21. децембра 2016. године
Председник
Немања Берић, ср.

21. децембар 2016.
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